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کلیات دروس سطح چهار رشته حکمت متعالیه
ماده  .1عنوان رشته
عنوان رشته «حکمت متعالیه» است.
ماده  .2تعريف
سطح چهار آموزشی ـ پژوهشی رشته حکمت متعالیه ،سطحی از تحصیالت حوزهای است كه طالب پس از گذراندن این دوره ،توان
تدریس ،تحقیق ،نقد ،ارائه نظر و پاسخ به نیازهای علمی و تخصصی این رشته را كسب كرده و پس از دفاع از رساله ،دانشنامه سطح چهار
رشته حکمت متعالیه را دریافت میكنند.
ماده  .3اهداف
الف .ایجاد تسلط بر مبانی ،مکاتب ،آراء و روشهای مرتبط با رشته حکمت متعالیه
ب .تقویت توان پژوهش در حدّ تحلیل ،نقد و ارائه نظر در مسائل مرتبط با رشته حکمت متعالیه
ج .ارتقاء توان پاسخگویی به نیازهای علمی و مسائل تخصّصی رشته حکمت متعالیه
د .تأمین پژوهشگر مورد نیاز و زمینهسازی جهت تولید علم و توسعه دانش در رشته حکمت متعالیه
ه .تأمین استاد مورد نیاز برای رشته حکمت متعالیه
ماده  .4ضرورت
اهمیت فلسفه اسالمی در دفاع عقالنی از اعتقادات اسالمی و هماهنگی فلسفه صدرایی با آمـوزه هـای دینـی و نیـ نقـش تعـالیم آن در حـل
مسائل بنیادی جهان بینی در عصر حاضر از یک سو و رسالت حوزههای علمیه خواهران مبنی بـر تربیـت بـانوان محقـق و اندیشـمند در علـو
مختلف اسالمی از سوی دیگر ،ایجاب میكند تا طالبی در سطح عالی در این رشته به آموزش ،تحقیق و پژوهش بپردازند.
ماده  .5سیاستها
الف .اهتما به ارتقاء فضائل و ملکات اخالقى و معنوى طالب
ب .اهتما به بهرهگیری از سنّتهای كارآمد حوزوی با استفاده از فناوریها و روشهای نوین و مؤثّر در آموزش و پژوهش
ج .اهتما به پژوهش محور بودن دوره
د .اهتما به رویکرد نقادانه و نظریهپردازانه ،با طرح دیدگاههای چالشی مرتبط با رشته
ه .تأكید بر بهرهگیری از زبان تخصّصی رشته در فعالیّتهای آموزشی و پژوهشی
و .اهتما به تأمین نیازهای علمی نظا و جامعة اسالمی در این رشته
ز .تأكید بر بکارگیری روشهای جدید آموزش پژوهشمحور
ح .توجه به تأمین نیازهای جامعه اسالمی و بانوان
ط .اهتما به نخبه پروری
ی .اهتما به كارآمدسازی فرآیندهای تعلیم و تربیت در عین تسهیل و سرعت بخشی منطقی به آنها
ک .تأكید بر رویکرد اجتهادی در دروس مرتبط
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عناوين و مشخصات کلي دروس
عنوان درس

واحد

دروس عمومی

20

دروس تخصصی

40

رساله علمی

20

جمع كل

80

دروس عمومي
واحد
12

اهداف
شناخت تفصیلی از برخی مباحث فقهی

عنوان درس
اصول فقه

8

شناخت تفصیلی از برخی مباحث اصولی

جمع واحدها

20

فقه

دروس تخصصي
ردیف

عنوان درس

واحد

اهداف

1

حكمت مشاء ()1

2

شناخت تفصیلی مهمترین مباحث فلسفه مشّاء با محوریت اشارات

2

حكمت مشاء ()2

2

شناخت تفصیلی مهمترین مباحث فلسفه مشّاء با محوریت اشارات

3

حكمت اشراق

2

شناخت تفصیلی مهمترین مباحث فلسفه اشراق با محوریت حكمه االشراق

4

حكمت متعالیه ()1

4

شناخت تفصیلی مهمترین مباحث حكمت متعالیه با محوریت شواهد الربوبیة

5

حكمت متعالیه ()2

4

شناخت تفصیلی مهمترین مباحث حكمت متعالیه با محوریت شواهد الربوبیة

6

حكمت متعالیه ()3

4

شناخت تفصیلی مهمترین مباحث حكمت متعالیه با محوریت شواهد الربوبیة

7

حكمت متعالیه ()4

4

شناخت تفصیلی مهمترین مباحث حكمت متعالیه با محوریت شواهد الربوبیة

8

حكمت متعالیه ()5

2

شناخت تفصیلی مهمترین مباحث حكمت متعالیه با محوریت شواهد الربوبیة

9

عرفان نظري ()1

2

10

عرفان نظري ()2

2

شناخت تفصیلی مهمترین مباحث عرفان نظري با محوریت مقدمه قیصري بر
فصوص الحكم

11

روششناسی حكمت متعالیه

2

شناخت و تبیین روشهاي عقلی ،شهودي ،نقلی و تأویل و بیان نقش آنها در حكمت
4

متعالیه ،تبیین روش صدرا در بهرهگیري از آیات و روایات ،تبیین کارکرد حكمت متعالیه در
فهم متون دینی و بیان دیدگاههاي منتقد حكمت متعالیه

و کارکرد آن

12

معرفتشناسی در حكمت
متعالیه

2

بررسی استداللی مباحث معرفتشناسی با رویكرد تطبیقی و اثبات دیدگاه حكمت متعالیه (از
صدرا تا دوره معاصر) در مسائلی مانند تفكیک هستیشناسی علم از معرفتشناسی ،امكان
معرفت ،منابع معرفت ،اقسام معرفت ،چیستی صدق ،معیار صدق و ارزش معرفت

13

خداشناسی در حكمت
متعالیه

2

بررسی استداللی آراء در مباحث خداشناسی با رویكرد تطبیقی و اثبات دیدگاه حكمت
متعالیه (از صدرا تا دوره معاصر) در مسائلی مانند برهان صدیقین ،مسئله شر ،توحید ،قضا و
قدر با توجه به آیات و روایات

14

نفسشناسی در حكمت
متعالیه

2

بررسی استداللی مباحث تجرّد نفس ،حدوث و قدم نفس ،وحدت و کثرت نفوس ،قواي
نفس ،حرکت جوهري نفس و رابطه نفس و بدن از دیدگاه حكمت متعالیه (از صدرا تا دوره
معاصر) با توجه به آیات و روایات

15

معادشناسی در حكمت
متعالیه

2

بررسی استداللی مباحث معاد از جمله مرگ ،تناسخ ،معاد جسمانی و روحانی و انواع بدن از
دیدگاه حكمت متعالیه (از صدرا تا دوره معاصر) با توجه به آیات و روایات

16

فلسفه دین در حكمت
متعالیه

2

بررسی استداللی آراء در مباحث فلسفه دین با رویكرد تطبیقی و اثبات دیدگاه متعالیه (از
صدرا تا دوره معاصر) در مسائلی مانند تعریف دین ،منشأ دین ،قلمرو دین ،اثباتپذیري
وجود خداوند ،حقیقت وحی ،عقل و دین ،علم و دین

جمع واحدها

40
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فقه1
شناسه درس4031301 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :تسلط بر برخی مباحث مهم فقه با رویکرد استداللی
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.
سرفصل:

 oشرائط عمومی تكلیف (بلوغ و رشد)
 oادلّه جواز تقلید
 oحیض و احكام آن
 oاقسام استحاضه
متن محوری :الموسوعه ،آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی
روش تدریس :حل مساله با تاکید بر آیات مربوطه در موضوع
منابع:

 .1مستمسک العروه الوثقی ،آیت اهلل سید محسن حكیم
 .2االجتهاد و التقلید ،حضرت امام خمینی ره
.3کتابالطهاره ،حضرت امام خمینی ره
 .4مصباح الفقیه ،عالمه محقق همدانی
 .5جواهرالكالم ،آیت اهلل محمدحسن نجفی
 .6جامعالمدارك ،آیت اهلل سید احمد خوانساري
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فقه2
شناسه درس4031302 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :تسلط بر برخی مباحث مهم فقه با رویکرد استداللی
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل :

o
o
o
o

قاعده ال تعاد
اقسام وطن
شرط ذکورت در امام جماعت
صوم
 اتحاد و اختالف آفاق
 حكم حاکم در ثبوت هالل

متن محوری :الموسوعه ،آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی
روش تدریس :حل مساله با تاکید بر آیات مربوطه در موضوع
منابع :

 .1مستمسک العروة الوثقی ،سید محسن حكیم
 .2خللالصالة ،امام خمینی(ره)
 .3مصباح الفقیه(صالة وصوم) ،عالمه محقق همدانی
 .4جواهرالكالم ،آیت اهلل محمدحسن نجفی
 .5ریاض المسائل ،سید علی طباطبائی
 .6خلل الصالة ،مرتضی حائري
 .7جامعالمدارك ،آیت اهلل سید احمد خوانساري
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فقه3
شناسه درس4031303 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف  :تسلط بر برخی مباحث مهم فقه با رویکرد استداللی
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

o
o
o
o

استطاعت در حج
طهارت از حدث و خبث در طواف
محدوده طواف
تروك احرام
 ستر وجه و کفین
 استعمال بوي خوش
 تزئین

متن محوری :الموسوعة ،آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی
روش تدریس :حل مساله با تاکید بر آیات مربوطه در موضوع
منابع :

.1
.2
.3
.4
.5
.6

مستمسک العروة الوثقی ،سید محسن حكیم
جواهرالكالم ،محمدحسن نجفی
ریاض المسائل ،سید علی طباطبائی
الحج ،عبد اهلل جوادي آملی (تقریردرس مرحوم محقّق داماد)
المرتقی الی الفقه االرقی ،سید محمد روحانی
جامعالمدارك ،سید احمد خوانساري
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فقه4
شناسه درس4031304 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :تسلط بر برخی مباحث مهم فقه با رویکرد استداللی
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

 oوجوب خمس با استناد به آیه خمس
 oارباح مكاسب به استثناء مؤنه
 oمصرف سهم امام علیه السالم
 oنكاح بكر رشیده
 oنظر و ستر
 oنشوز و شقاق
 oتعقیم (منع از حمل)

متن محوری :الموسوعة ،آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی
روش تدریس :حل مساله با تاکید بر آیات مربوطه در موضوع
منابع :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مستمسک العروة الوثقی ،سید محسن حكیم
جواهرالكالم ،محمدحسن نجفی
ریاض المسائل ،سید علی طباطبائی
مصباح الفقیه ،محقق همدانی
کتابالخمس ،مرتضی حائري
جامعالمدارك ،سید احمد خوانساري
کتاب نكاح ،موسی شبیري زنجانی
کتاب النكاح ،محمدعلی اراکی
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فقه5
شناسه درس4031305 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :تسلط بر برخی مباحث مهم فقه خانواده با رویکرد استداللی
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

 oنفقه زوجه
 oعده طالق و وفات
 oنذر و عهد و قسم
 تعلق وجوب به عنوان وفاء یا متعلق نذر
 اشتراط اذن زوج
 اشتراط صیغه
 رجحان متعلق
 oارث زوجه از عقار

متن محوری:

 .1الموسوعه ،آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی
 .2مهذب االحكام ،سبزواري
روش تدریس :حل مساله
منابع:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مستمسک العروة الوثقی ،سید محسن حكیم
جواهرالكالم ،محمدحسن نجفی.
مستند الشیعه ،نراقی
مسالک األفهام ،شهید ثانی.
جامعالمدارك ،سید احمد خوانساري.
ریاض المسائل ،طباطبائی.
نكاح ،شبیري زنجانی.
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فقه6
شناسه درس4031306 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :تسلط بر برخی مباحث مهم فقه با رویکرد استداللی
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و
 14نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

 oمعامالت صبی
 oقمار و شطرنج
 oغناء
 oخیار عیب
متن محوری :الموسوعه ،آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی
روش تدریس :حل مساله.
منابع:

 .1جواهرالکال  ،محمدحسن نجفی.
 .2ریاض المسائل ،سیدعلی طباطبائی.
 .3مکاسب ( بیع و خیارات) ،شیخ مرتضی انصاری.
 .4كتابالبیع ،اما خمینی.
 .5فقه العقود ،سید كاظم حائری.
 .6المرتقی الی الفقه االرقی ،سید محمد روحانی.
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اصول فقه1
شناسه درس4031401 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف  :تسلط بر برخی مباحث اصولی تأثیر گذار در فقه استداللی
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

o
o
o
o
o
o
o

عالئم حقیقت و مجاز
انواع مجاز
استعمال لفظ در اکثر از یک معنا
مفهوم شرط اثباتا و نفیا
مفهوم وصف اثباتا و نفیا
نحوه داللت ادوات عام
سریان اجمال مفهومی و مصداقی مخصص به عام

روش تدریس :حل مساله
منابع :

.1
.2
.3
.4
.5
.6

کفایـه االصول ،مرحوم محمد کاظم خراسانی
جواهراالصول ،آیت اهلل محمدحسن مرتضوي لنگرودي(تقریرات درس امامخمینی ره)
بحوث فی علم االصول ،آیت اهلل سید محمود هاشمی(تقریرات شهید سید محمد باقر صدر)
فوائداالصول ،محمدعلی کاظمی خراسانی(تقریرات آیت اهلل محمد حسین غروي نائینی)
المحاضرات ،آیت اهلل محمد اسحاق فیاض(تقریرات آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی)
اصول العامه لفقه المقارن ،آیت اهلل سید محمد تقی طباطبایی حكیم
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اصول فقه2
شناسه درس4031402 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :اصولفقه1

هدف :تسلط بر برخی مباحث اصولی تأثیر گذار در فقه استداللی
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.
.

سرفصل:

o
o
o
o

تقابل اطالق و تقیید
مقدمات حكمت
انصراف
حجیت خبر واحد
 آیات قرآن
 سیره عقالء

روش تدریس :حل مساله
منابع :

.1
.2
.3
.4
.5
.6

کفایـه االصول ،مرحوم محمد کاظم خراسانی
جواهراالصول ،آیت اهلل محمدحسن مرتضوي لنگرودي(تقریرات درس امامخمینی ره)
بحوث فی علم االصول ،آیت اهلل سید محمود هاشمی(تقریرات شهید سید محمد باقر صدر)
فوائداالصول ،محمدعلی کاظمی خراسانی(تقریرات آیت اهلل محمد حسین غروي نائینی)
المحاضرات ،آیت اهلل محمد اسحاق فیاض(تقریرات آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی)
اصول العامه لفقه المقارن ،آیت اهلل سید محمد تقی طباطبایی حكیم
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اصول فقه3
شناسه درس4031403 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :اصولفقه2

هدف :تسلط بر برخی مباحث اصولی تأثیر گذار در فقه استداللی
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.
سرفصل:

 oحجیت ظواهر
 تعریف
 اقسام
 ذاتی
 موضوعی
 حجیت ظواهر قرآن
 oحجیت قول لغوي
 oسیره
 اعتبار معاصریت
 اشتراط امضاء یا عدم ردع
 oعرف عام و خاص
 oشهرت
 روایی
 عملی
 فتوایی
روش تدریس :حل مساله
منابع :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

کفایـه االصول ،مرحوم محمد کاظم خراسانی
جواهراالصول ،آیت اهلل محمدحسن مرتضوي لنگرودي(تقریرات درس امامخمینی ره)
بحوث فی علم االصول ،آیت اهلل سید محمود هاشمی(تقریرات شهید سید محمد باقر صدر)
فوائداالصول ،محمدعلی کاظمی خراسانی(تقریرات آیت اهلل محمد حسین غروي نائینی)
المحاضرات ،آیت اهلل محمد اسحاق فیاض(تقریرات آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی)
اصول العامه لفقه المقارن ،آیت اهلل سید محمد تقی طباطبایی حكیم
مصباح االصول سیدمحمد واعظ حسینی(تقریرات درس آقاي خوئی)
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اصول فقه4
شناسه درس4031404 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :اصول3

هدف :تسلط بر برخی مباحث اصولی تأثیرگذار در فقه استداللی
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

o
o
o
o

تعریف تعارض و تفاوت آن با تزاحم
انحاي جمع عرفی
مرجحات تعارض و تزاحم
برائت عقلی و نقلی

روش تدریس :حل مساله
منابع:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

کفایـة االصول ،محمد کاظم خراسانی
جواهراالصول ،لنگرودي(تقریرات درس حضرت امامخمینی)
بحوث فی علم االصول ،سید محمود هاشمی(تقریرات شهید صدر)
فوائداالصول ،محمدعلی کاظمی خراسانی(تقریرات آقاي نائینی )
المحاضرات ،محمد اسحاق فیاض(تقریرات آقاي خوئی)
اصول العامه لفقه المقارن (حكیم)
مصباح االصول سید محمد واعظ حسینی(تقریرات درس آقاي خوئی)
رساله التعادل و الترجیح (امام خمینی ره)
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حكمت مشاء 1
شناسه درس4031701 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :شناخت تفصیلی مهمترین مباحث فلسفه مشّاء با محوریت اشارات
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:
النمط الثالث « :فی النفس األرضية و السماویة»

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

فی وجود النفس االنسانیة
فی أن االنسان ال یدرك نفسه اال بنفسه
فی بیان أن النفس االنسانیة لیست محسوسة
فی أن إثبات الذات ال یكون بمعلوالته
فی إثبات أن نفس االنسان غیر الجسمیة و المزاج
فی بیان وحدة ما اثبت بالحرکة و االدراك
فی بیان أحوال قوى النفس
فی بیان أنواع االدراك و مراتبها
فی إثبات القوى المدرکة و أحوالها
فی ذکر القوى التی یختص االنسان بها
فی إلى قوى النفس النظریة بحسب مراتبها فی االستكمال
فی بیان ما تنتقل النفس به من المعقوالت االولى إلى الثانیة
فی بیان العلة الموجدة لملكة اتصال النفس بالعقل الفعال
فی بیان کیفیة حصول اتصال النفس بالعقل الفعال
فی أن النفس الناطقة لیس بجسم و ال جسمانی
فی بیان فساد أن تقبل الصورة العقلیة القسمة الوهمیة
فی بیان فساد أن تنقسم الصورة العقلیة إلى جزئیات
فی بیان أن عاقل فهو معقول
فی سؤال عن العلة المقتضیة لالشتراط
فی أن للمقارنة شرط ال یوجد اال عند القیام بالغیر
فی التذکیر بما بینة فی الفعول المتقدمة
فی الحرکات عن النفس
فی تمهید للبحث عن القوى النفسانیة
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o
o
o
o
o
o
o

فی بیان ما ینسب إلى النفس النباتیة من الحرکات
فی بیان ما ینسب إلى النفس الحیوانیة من الحرکات
فی بیان أن الحرکات المستدیرة الفلكیة
فی االثبات النفوس الفلكیة
فی أن نفس الفلک ذات إرادة عقلیة
فی بیان أن النفس الفلک التی هی ذات إرادة عقلیة
فی بیان ما هو لذاته غایة حصول الوضع الكلی

متن محوری :شرح االشارات و التنبیهات ،ابن سینا
رویكردهای حاکم و توضيحات:

 .1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه می شود استاد محترم صرفاً متن خوانی نداشته باشد.
روش تدریس :تلفیقی (سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

 .1شروح و تعلیقات اشارات ،ابن سینا
 .2شفاء ( به همراه شروح و حواشی آن) ،تعلیقات ،نجات ،مبدأ و معاد ،رسائل ،ابن سینا
 .3آثار دیگر فیلسوفان مشائی مانند التحصیل ،بهمنیار
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حكمت مشاء 2
شناسه درس4031702 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :شناخت تفصیلی مهمترین مباحث فلسفه مشّاء با محوریت اشارات
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.
سرفصل:
النمط الخامس « :في الصنع و اإلبداع»

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

فی أن ما سبق إلى أوهام الجمهور فی احتیاج المفعول إلى الفاعل
فی معنى الوجود بعد العدم
فی بیان أن تعلق الوجود بالفاعل
فی بیان أن کل حادث فهو مسبوق بموجود غیر قار الذات
فی بیان ماهیة الزمان
فی بیان أن کل حادث مسبوق بموضوع أو مادة
فی إثبات الحدوث الذاتی للممكنات
فی بیان أن المعلول ال یتخلف عن العلة التامة
فی تفسیر معنى االبداع
فی أن الممكن ال ترجیح ألحد طرفیه على اآلخر إال بسبب
فی بیان أن الواحد الحقیقی ال یوجب من حیث هو واحد إال شیئا واحدا بالعدد
فی بیان المذاهب فی وجوب أعیان الموجودات

متن محوری :شرح االشارات و التنبیهات ،ابن سینا
رویكردهای حاکم و توضيحات:

 .1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه می شود استاد محترم متن خوانی و یا اکتفا بر بیان محتواي یک متن خاص نداشته باشد .ولی محور قرار دادن یک مـتن بـال
اشكال است.
روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

 .1شروح و تعلیقات اشارات ،ابن سینا
 .2شفاء (به همراه شروح و حواشی آن) ،تعلیقات ،نجات ،مبدأ و معاد ،رسائل ،ابن سینا
 .3آثار دیگر فیلسوفان مشائی مانند التحصیل ،بهمنیار
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حكمت اشراق
شناسه درس4031710:

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :شناخت تفصیلی مهمترین مباحث فلسفه اشراق با محوریت حکمه االشراق
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

( oمقاله اول از قسم دوم) مباحث این مقاله مربوط است به «النور و حقیقته و نور االنوار و ما یصدر منه أوّال و فیه فصول و
ضوابط» که شامل :فى انّ النور ال یحتاج الى تعریف ،فى تعریف الغنى ،فصل فى النور و الظلمة ،فى افتقار الجسم فى وجوده الى
النور المجرّد ،فصل اجمالىّ فى انّ من یدرك ذاته فهو نور مجرّد ،فصل تفصیلىّ فیما ذکرناه أیضا ،فصل فى االنوار و أقسامها ،فى
انّ اختالف االنوار المجرّدة العقلیّة هو بالكمال و النقص ال بالنوع ،فى نور االنوار
( oمقاله دوم از قسم دوم) مباحث این مقاله مربوط است به «فى ترتیب الوجود» که شامل :فى انّ الواحد الحقیقىّ ال یصدر عنه من
حیث هو کذلک اکثر من معلول واحد ،فى انّ أوّل صادر من نور االنوار نور مجرّد واحد ،فصل فى أحكام البرازخ  ،فى بیان انّ
حرکات االفالك ارادیة و فى کیفیّة صدور الكثرة عن نور االنوار ،فى انّ لكلّ نور عال قهرا بالنسبة الى النور السافل و للسافل
محبّة بالنسبة الى العالى ،فى انّ محبّة کلّ نور سافل لنفسه مقهورة فى محبّته للنور العالى ،فى انّ اشراق النور المجرّد لیس
بانفصال شیء منه ،فى کیفیّة صدور الكثرة عن الواحد األحد و ترتیبها ،فى تتمّة الكالم على الثوابت و بعض الكواکب ،فى بیان
علمه تعالى على ما هو قاعدة االشراق ،فى قاعدة االمكان األشرف على ما هو سنّة االشراق ،فى بیان عدم تناهى آثار العقول و
تناهى آثار النفوس
( oمقاله سوم از قسم دوم) مباحث این مقاله مربوط است به «فى کیفیّة فعل نور األنوار و األنوار القاهرة و تتمیم القول فى الحرکات
العلویّة» که شامل :فى بیان انّ فعل االنوار أزلىّ ،فى بیان انّ العالم قدیم و أنّ حرکات االفالك دوریّة تامّة ،فى تتمّة القول فى
القواهر الكلیّة الطولیّة و العرضیّة و فى أزلیّة الزمان و أبدیّته ،فى بیان انّ حرکات االفالك لنیل أمر قدسىّ لذیذ
 ( oمقاله چهارم از قسم دوم) مباحث این مقاله مربوط است به «فى تقسیم البرازخ و هیئاتها و ترکیباتها و بعض قواها» که شامل:
فى تقسیم البرازخ ،فى بیان انتهاء الحرکات کلّها الى االنوار الجوهریّة أو العرضیّة ،فى بیان االستحالة فى الكیف التى هى تغیّر فى
الكیفیّات ال فى الصور الجوهریّة ،فى الحواسّ الخمس الظاهرة ،فى بیان انّ لكلّ صفة من صفات النفس نظیرا فى البدن ،فى بیان
المناسبة بین النفس الناطقة و الروح الحیوانىّ ،فى انّ الحواسّ الباطنة غیر منحصرة فى الخمس ،فى حقیقة صور المرایا و التخیّل
( oمقاله پنجم از قسم دوم) مباحث این مقاله مربوط است به «فى المعاد و النّبوّات و المنامات» که شامل :فى بیان التناسخ ،فى بیان
خالص االنوار الطاهرة الى عالم النور ،فى بیان أحوال النفوس االنسانیّة بعد المفارقة البدنیّة ،فى الشرّ و الشقاوة ،فى بیان سبب
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االنذارات و االطّالع على المغیّبات ،فى اقسام ما یتلقّى الكاملون من المغیّبات ،فصل مسطور فى لوح الذکر المبین ،فى أحوال
السالكین ،وصیّة المصنّف
متن محوری :حكمت االشراق ،شیخ شهاب الدین سهروردي
رویكردهای حاکم و توضيحات:

 .1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه می شود استاد محترم صرفا به متن خوانی اکتفا نداشته باشد.
روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

 .1شروح و تعلیقات حكمه االشراق ،شیخ شهاب الدین سهروردي
 .2مطارحات ،تلویحات و مقاومات ،شیخ شهاب الدین سهروردي
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حكمت متعاليه 1
شناسه درس4031705 :

تعداد واحد4 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :شناخت تفصیلی مهمترین مباحث حکمت متعالیه با محوریت شواهدالربوبیه
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و
 14نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

o

o
o

o

(شاهد اولِ مشهد اول) مباحث مربوط به وجود شامل :اصالت وجود ،ادراك وجود ،انبساط و تشكیكی وجود ،عینیت وجود با
کماالت ،مالزمت ماهیت با وجود ،عدم اندراج وجود تحت جوهر و عرض ،تخصص وجود ،اتصاف ماهیت به وجود ،دفع اشكاالت
اصالت وجود ،موضوع بودن وجود براي فلسفه ،امور عامه ،مقوالت
(شاهدِ دوم مشهد اول) مباحث مربوط به وجود ذهنی و حل شبهات آن
(شاهدِ سوم مشهد اول) مباحث مربوط به واجب تعالی و صفاتش شامل :اثبات واجب ،وحدانیت واجب ،صفات واجب ،قدرت واجب،
علم واجب ،اسماء حسنی ،نفی حد و برهان از واجب ،فرق اسم و صفت ،طرق اثبات واجب ،قاعده بسیط الحقیقه ،وحدت وجود ،نوادر
حكمی
(شاهدِ چهارم مشهد اول) مباحث مربوط به امور عامه شامل :تقدم و تاخر ،وحدت و کثرت ،تقابل ،علت و معلول ،علل اربع

متن محوری :شواهد الربوبیة ،صدرالمتألهین
رویكردهای حاکم و توضيحات:

 .1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه می شود استاد محترم صرفاً به متن خوانی اکتفا نداشته باشد.
روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

 .1شروح و تعلیقات شواهد الربوبیه ،صدرالمتألهین
 .2اسفار (با شروح و تعلیقات آن) ،مشاعر ،عرشیه ،مبدأ و معاد ،مفاتیح الغیب ،رسائل ،صدرالمتألهین
 .3آثار دیگر فیلسوفان صدرائی مانند شرح منظومه ،مالهادي سبزواري
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حكمت متعاليه2
شناسه درس4031706 :

تعداد واحد4 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :حکمت متعالیه1

هدف :شناخت تفصیلی مهمترین مباحث حکمت متعالیه با محوریت شواهد الربوبیة
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و
 14نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

( oشاهد چهارم مشهد اول) باقیمانده مباحث امور عامه شامل :الهاماتی در احوال علل ،امكان و وجوب ،قوه و فعل ،حرکت جوهري،
موت طبیعی ،حدوث عالم ،دنیا و آخرت ،حرکت و سكون ،اثبات حرکت جوهري ،محرك غیر متحرك ،حرکت مستدیره
( oشاهد پنجم مشهد اول) احوال ماهیت شامل :ماهیت ،کلی و جزئی و تشخص ،تكثر نوع واحد ،جنس و ماده ،فصل و جنس،
حقیقت فصل ،تشكیک در ماهیت
( oشاهد اول از مشهد دوم) مباحث مربوط به صنع و ابداع شامل :غناي واجب ،صفات اشیاء از شؤون صفات واجباند ،وحدانی بودن
فیض اول ،وساطت فیض اول ،عدد مالئكه عقلی ،تنزیه واجب ،محبت واجب ،سریان حیات ،حكمت شرور ،تعدد نشئات هر شیء،
طاعت مالئكه ،وحدت عالم عقل ،جامعیت عقل

متن محوری :شواهد الربوبیة ،صدرالمتألهین
رویكردهای حاکم و توضيحات:

 .1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه می شود استاد محترم صرفاً به متن خوانی اکتفا نداشته باشد.
روش تدریس :تلفیقی (سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

 .1شروح و تعلیقات شواهد الربوبیه ،صدرالمتألهین
 .2اسفار (با شروح و تعلیقات آن) ،مشاعر ،عرشیه ،مبدأ و معاد ،مفاتیح الغیب ،رسائل ،صدرالمتألهین
 .3آثار دیگر فیلسوفان صدرائی مانند شرح منظومه ،مالهادي سبزواري
22

حكمت متعاليه3
شناسه درس4031707 :

تعداد واحد4 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :حکمت متعالیه2

هدف :شناخت تفصیلی مهمترین مباحث حکمت متعالیه با محوریت شواهد الربوبیة
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.
سرفصل:

( oشاهد دوم مشهد دوم) مباحث مربوط به مثل افالطونی شامل :غرض افالطون در نظریه مثل ،تأویالت حكما در مثل ،اثبات مثل،
رفع اشكال مثل ،ادله مثل در نزد شیخ اشراق ،مثل در کلمات ارسطو
( oشاهد اولِ مشهد سوم) مباحث مربوط به مقدمات معاد شامل :قوابل تكوین ،اجسام اسطقسیه ،قبول عناصر نسبت تكوین ،تكون
نبات ،تكون حیوان ،قواي ادراکی حیوان ،ادراکات باطنی ،تون انسان ،اولین مرتبه عقل نظري ،عقل بالملكه ،عقل بالفعل ،عقل
مستفاد ،مراتب قوه عملیه
( oشاهد دومِ مشهد سوم) مباحث مربوط به نفس شامل :اثبات قوه عاقله ،جوهریت نفس ،تجرد نفس ،اقناعیاتی در تجرد نفس ،شواهد
نقلی بر تجرد نفس ،حدوث نفس ،بقاء نفس بعد از مرگ ،وحدت نفس ،تناسخ ،نفس فلكی

متن محوری :شواهد الربوبیة ،صدرالمتألهین
رویكردهای حاکم و توضيحات:

 .1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه می شود استاد محترم به متن خوانی اکتفا نداشته باشد.
روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

 .1شروح و تعلیقات شواهد الربوبیه ،صدرالمتألهین
 .2اسفار (با شروح و تعلیقات آن) ،مشاعر ،عرشیه ،مبدأ و معاد ،مفاتیح الغیب ،رسائل ،صدرالمتألهین
 .3آثار دیگر فیلسوفان صدرائی مانند شرح منظومه ،مالهادي سبزواري
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حكمت متعاليه4
شناسه درس4031708 :

تعداد واحد4 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :حکمت متعالیه3

هدف :شناخت تفصیلی مهمترین مباحث حکمت متعالیه با محوریت شواهد الربوبیة
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

(شاهد سوم مشهد سوم) مباحث مربوط به تجرد نس شامل :عقل بالفعل ،اتحاد عقل با معقول ،حصول عقل فعال در نفس ،مراتب استكمال
انسان ،بساطت و جامعیت انسان عقلی ،سعادت حقیقی ،شقاوت حقیقی ،درجات شقاوت ،سعادت و شقاوت ناقصان
( oشاهدِ اول مشهد چهارم) مباحث مربوط به حشر جسمانی شامل :اصول هفتگانه براي اثبات معاد جسمانی ،نتیجه اصول هفتگانه،
فرق دنیا و آخرت در وجود جسمانی ،بیان مذاهب در معاد ،دفع شبهات معاد جسمانی ،مقدار باقی از بدن همراه نفس بعد از مرگ،
بعث ،اختالف مردم در کیفیت معاد
( oشاهد دوم مشهد چهارم) مباحث مربوط به احوال آخرت شامل :حقیقت مرگ ،ماهیت قبر و عذاب و ثواب آن ،بعث ،حشر ،زمین
محشر ،صراط ،نشر کتب ،حساب و میزان ،نفخ ،قیامت صغري و کبري ،جنت و نار ،مظاهر جنت و نار ،مواطن هفتگانه قیامت ،کیفیت
خلود
متن محوری :شواهد الربوبیة ،صدرالمتألهین
رویكردهای حاکم و توضيحات:

 .1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه می شود استاد محترم به متن خوانی اکتفا نداشته باشد.
روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

 .1شروح و تعلیقات شواهد الربوبیه ،صدرالمتألهین
 .2اسفار (با شروح و تعلیقات آن) ،مشاعر ،عرشیه ،مبدأ و معاد ،مفاتیح الغیب ،رسائل ،صدرالمتألهین
 .3آثار دیگر فیلسوفان صدرائی مانند شرح منظومه ،مالهادي سبزواري
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حكمت متعاليه5
شناسه درس4031709 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :حکمت متعالیه4

هدف :شناخت تفصیلی مهمترین مباحث حکمت متعالیه با محوریت شواهد الربوبیة
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

( oشاهد سومِ مشهد چهارم) مباحث مربوط به عوالم سهگانه دار دنیا ،دار حساب و جزاء ،دار قرار شامل :انحصار عوالم در سه عالم،
حدود عوالم ،مالقات مالئكه با انسان و راهبرد آنها به جنت و نار ،مآل و بازگشت فرق سه گانه انسانها ،کیفیت تحوالت در
آخرت ،تجسم اعمال ،محل آالم و لذات ،حشر حیوانات ،تنوع انسان در آخرت ،جسم محشور در آخرت
( oشاهد اولِ مشهد پنجم) مباحث مربوط به اوصاف نبی شامل :درجه نبوت ،معجزه و خوارق عادات ،فرق نبوت و کهانت ،کیفیت
علم به غیب ،فرق وحی و الهام و تعلیم ،کیفیت اتصال نبی به عوالم باال ،تفسیر تردد خدا و بداء ،استقرار نبی در حد مشترك دو
عالم عقل و حس ،صفات الزم در رهبر
( oشاهد دومِ مشهد پنجم) مباحث مربوط به نبوت شامل :اثبات نبوت ،وظائف مردم در شریعت ،حكمت سیاسات و حدود ،فرق
نبوت و شریعت و سیاست ،أسرار شریعت ،منافع بعضی عبادات ،ضابطه گناه کبیره و صغیره ،ظهور و بطون شریعت و اول و
آخرش ،انقطاع نبوت

متن محوری :شواهد الربوبیة ،صدرالمتألهین
رویكردهای حاکم و توضيحات:

 .1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه می شود استاد محترم به متن خوانی اکتفا نداشته باشد.
روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

 .1شروح و تعلیقات شواهد الربوبیه ،صدرالمتألهین
 .2اسفار (با شروح و تعلیقات آن) ،مشاعر ،عرشیه ،مبدأ و معاد ،مفاتیح الغیب ،رسائل ،صدرالمتألهین
 .3آثار دیگر فیلسوفان صدرائی مانند شرح منظومه ،مالهادي سبزواري
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عرفان نظری1
شناسه درس4031715 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :شناخت تفصیلی مهمترین مباحث عرفان نظری با محوریت مقدمه قیصری بر فصوص الحکم
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

 oخطبه
 oفی الوجود و انه هو الحق
 oفى اسمائه و صفاته
 oفی االعیان الثابتة و التنبیه على بعض المظاهر األسمائیة
متن محوری :مقدمه قیصري بر نصوص الحكم ابن عربی
رویكردهای حاکم و توضيحات :توصیه می شود استاد محترم به متن خوانی اکتفا نداشته باشد.
روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

 .1فصوصالحكم ابنعربی و شروح آن
 .2رسائل قیصري ،شرفالدین قیصري
 .3شرح مقدمه قیصري ،جاللالدین آشتیانی
 .4عین نضاخ ،عبداهلل جوادي آملی
 .5مصباح الهدایه ،امامخمینی(قدس سره)
 .6انسان کامل ،عزیزالدین نسفی
 .7وحدت از دیدگاه عارف و حكیم ،حسن حسنزادهآملی
 .8هستی از نظر فلسفه و عرفان ،جاللالدین آشتیانی
 .9مبانی و اصول عرفان نظري ،سید یداهلل یزدان پناه
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 .10مبانی و فلسفه عرفان نظري ،علی امینی نژاد
 .11عرفان اسالمی ،محمدتقی مصباحیزدي
 .12مبانی عرفان نظري ،سعید رحیمیان
 .13عرفان نظري ،یحیی یثربی
 .14عرفان اسالمی ،حسن معلمی
 .15هرم هستی ،مهدي حائريیزدي
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عرفان نظری2
شناسه درس4031716 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :عرفان نظری1

هدف :شناخت تفصیلی مهمترین مباحث عرفان نظری با محوریت مقدمه قیصری بر فصوص الحکم
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.
سرفصل:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

فى الجوهر و العرض على طریقة اهل اللّه
فى بیان العوالم الكلیة و الحضرات الخمسة اإللهیة
فیما یتعلّق بالعالم المثالى
فى مراتب الكشف و انواعها اجماال
فى انّ العالم هو صورة الحقیقة اإلنسانیة
فى بیان خالفة الحقیقة المحمّدیة «صلواتاهللعلیه» و انها قطب األقطاب
فى بیان الروح االعظم و مراتبه و اسمائه فى العالم االنسانى
فى عود الروح و مظاهره الیه تعالى عند القیامة الكبرى
فى النبوة و الرسالة و الوالیة

متن محوری :شرح مقدمه قیصري بر نصوص الحكم ابن عربی
رویكردهای حاکم و توضيحات :توصیه میشود استاد محترم به متن خوانی اکتفا نداشته باشد.
روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

فصوصالحكم ابنعربی و شروح آن
رسائل قیصري ،شرفالدین قیصري
شرح مقدمه قیصري ،جاللالدین آشتیانی
عین نضاخ ،عبداهلل جوادي آملی
مصباح الهدایه ،امامخمینی(قدس سره)
انسان کامل ،عزیزالدین نسفی
وحدت از دیدگاه عارف و حكیم ،حسن حسنزادهآملی
هستی از نظر فلسفه و عرفان ،جاللالدین آشتیانی
مبانی و اصول عرفان نظري ،سید یداهلل یزدان پناه
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.10
.11
.12
.13
.14
.15

مبانی و فلسفه عرفان نظري ،علی امینی نژاد
عرفان اسالمی ،محمدتقی مصباحیزدي
مبانی عرفان نظري ،سعید رحیمیان
عرفان نظري ،یحیی یثربی
عرفان اسالمی ،حسن معلمی
هرم هستی ،مهدي حائريیزدي
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روش شناسی حكمت متعاليه و کارکرد آن
شناسه درس4031704 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :شناخت و تبیین روش های عقلی ،شهودی ،نقلی و تأویل و بیان نقش آنها در حکمت متعالیه ،تبیین روش صدرا در
بهره گیری از آیات و روایات ،تبیین کارکرد حکمت متعالیه در فهم متون دینی و بیان دیدگاههای منتقد حکمت متعالیه
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و  14نمره به
امتحان کتبی اختصاص دارد.
سرفصل:
o

حكمت متعالیه (موقعیت فلسفه پیش از ظهور حكمت متعالیه ،ظهور حكمت متعالیه)

o

تبیین و بررسی دیدگاههاي عمده دربارة روش شناسی حكمت متعالیه(التقاط انگاري حكمت متعالیه ،اختالط مكتب مشاء و
اشراق در حكمت متعالیه ،اختالط فلسفه با عرفان در حكمت متعالیه ،اختالط فلسفه و کالم در حكمت متعالیه ،عدم انحصار
حكمت متعالیه در برهان و استدالل عقلی ،انحصار روش در بهرهمندي از زبان بهتر در تعلیم ،قول به تفكیک در حكمت متعالیه،
برخورداري از رهیافت میان رشتهاي)

o

روش شناسی حكمت متعالیه (روش فلسفه ،روش حكمت متعالیه ،نقش وحی و کشف در حكمت متعالیه ،انحاء کاربرد وحی
و کشف در فلسفه)

o

وجه تمایز نظامهاي مشائی و اشراقی و حكمت متعالیه (فصل ممیز حكمت متعالیه)

o

علل برتري حكمت متعالیه بر دیگر مكاتب فلسفی به لحاظ روش (الف .تأسیس قول جدید پس از تبیین مسائل فلسفی به
روش مكاتب فلسفی پیشین .ب .پایبندي به مبانی ،مفروضات و لوازم مسائل کالن فلسفی در سرتاسر نظام حكمت متعالیه .ج.
بهره مندي مبدع از مقامات سالكین به همراه آشنایی با کتاب و سنت د .ممانعت از خلط مقام ذهن و خارج به عنوان ویژگی خاص
حكمت متعالیه و تبیین تأثیر این ویژگی در تأسیس اصالت وجود و تحفظ به اصل مزبور در ابداع دیگر مباحث کالن این مكتب از
قبیل :تشكیک در وجود ،رابط بودن وجود معلول ،حرکت جوهري ،اتحاد علم ،عالم و معلوم و اقامة برهان وجوب و امكان فقري)

رویكردهای حاکم و توضيحات:

 .1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه میشود استاد محترم متن خوانی و یا اکتفا بر بیان محتواي یک متن خاص نداشته باشد .ولی محور قرار دادن یـک مـتن
بال اشكال است.
روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
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منابع:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

درآمدي بر نظام حكمت صدرایی ،عبد الرسول عبودیت
روش شناسی مطالعات دینی ،روششناسی فلسفه صدرا ،أحد فرامرز قراملكی
روششناسی انتقادي حكمت صدرایی ،حمید پارسانیا
حكمت متعالیه در آینه حدیث ،ابراهیم دینانی
الهیات الهی و الهیات بشري ،مكتب تفكیک ،اجتهاد و تقلید در فلسفه؛ محمد رضا حكیمی
حكمت متعالیه و مالصدرا ،سید محمد خامنهاي
رویكردهاي مختلف به حكمت متعالیه در عالم معاصر ،مبانی فلسفی و متعقدات شخصی صدر المتألهین ،جواد مصلح
نوآوریهاي فلسفی صدرالمتألهین ،زهرا مصطفوي
نصیري ،علی ،مكتب تفسیري صدرالمتألهین
مبانی ،اصول و روشتفسیري مالصدرا ،مجید فالح پور
تأثیرمبانی فلسفی در تفسیر صدرالمتألهین ،محمد تقی کرامتی
مالصدرا ،هرمنوتیک و فهم کالم الهی ،محمد خامنهاي
حكمت صدرائی و کالم شیعه ،قاسم اخوان نبوي
حكمت متعالیه ،یحیی یثربی
فلسفهي حكمت صدرائی ،حسین پناهی آزاد
حكمت متعالیه و مالصدرا ،محمد خامنهاي
نظري به فلسفهي صدرالدین شیرازي«مالصدرا» ،عبدالحسین مشكوةالدینی
مالصدرا زندگی ،شخصیت و مكتب صدرالمتألهین ،محمد خامنهاي
شواهد قرآنی برخی مضامین حكمت متعالیه ،علی کرجی
عقل در ساحت دین ،شهاب الدین وحیدي
عقل و دین از دیدگاه مالصدرا ،عباس نیكزاد
فلسفة صدرالمتألهین ،دار فراقد للطباعة و النشر ،کمال حیدري
منطق صدرائی ،عسكري سلیمانی امیري
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معرفت شناسی در حكمت متعاليه
شناسه درس4031703 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف  :بررسی استداللی مباحث معرفتشناسی با رویکرد تطبیقی و اثبات دیدگاه حکمت متعالیه (از صدرا تا دوره معاصر)
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و  14نمره به
امتحان کتبی اختصاص دارد.
سرفصل:

 oچیستی «معرفت» و «معرفت شناسی»
 معانی لغوي و اصطالحی لفظ «معرفت»
 مراد از «معرفت» در علم معرفت شناسی
 بدیهی بودنِ معناي علم و معرفت
 مراد از «معرفت شناسی»
 تقسیم معرفت شناسی به مطلق و مقید
 oانواع معرفت
 تقسیم علم به حضوري و حصولی
 تصور و تصدیق
 جزئی و کلی
 حسی و خیالی
 ماهوي ،فلسفی و منطقی
 امكان تحقق مفاهیم کلی
 نقد مكتب نومینالیسم
 نقد مكتب شبح گرایی
 oچیستی صدق
 مراد از «صدق» در حكمت متعالیه
 مراد از «صدق» از منظر اندیشمندان غربی
 نقد و بررسی نظریه انسجام گرایی
 تجربه گرایی و پراگماتیسم دربارة معناي «صدق»
 oارزش و اعتبار معرفت
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 خطا ناپذیري علم حضوري از منظر حكمت متعالیه
 تبیین و بررسی اشكاالت بر خطا ناپذیري علم حضوري
 مالك و معیار صدق علوم حصولی
 ارجاع به بدیهیات؛ مالك و معیار صدق گزارههاي نظري
 ارجاع به علم حضوري؛ مالك و معیار صدق گزارههاي بدیهی
 oامكان معرفت
 امكان معرفت از منظر حكمت متعالیه
 بررسی ادله قائلین به امتناع معرفت
 امتناع معرفت به دلیل انحصار ابزار معرفت در حس و عقل
 امتناع معرفت به دلیل ارتباط میان پدیدهها
 امتناع معرفت به دلیل ارتباط میان صور و معارف ذهنی
 امتناع معرفت به دلیل دخالت ذهن در حصول مفاهیم
 امتناع معرفت به دلیل قول به هرمنوتیک فلسفی
 oمنابع معرفت و تبیین تفصیلی ارزش آنها
 تبیین و تعیین ارزشمندي ابزار معرفت از منظر حكمت متعالیه از قبیل شهود ،عقل ،حس ،نقل ،تجربه ،مرجعیت و حافظه
رویكردهای حاکم و توضيحات:

.1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه می شود استاد محترم متن خوانی و یا اکتفا بر بیان محتواي یک متن خاص نداشته باشد .ولی محور قرار دادن یک متن بال
اشكال است.
روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

 .1الحكمه المتعالیه فی االسفار العقلیه األربعه ،المبدأ و المعاد ،الشواهد الربوبیه ،رساله التصور و التصدیق ،صدرالمتألهین
 .2نهایه الحكمه ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،عالمه طباطبایی
 .3مسئلة شناخت ،شرح المنظومه ،شهید مطهري
 .4مطابقت صور ذهنی با خارج ،بدیهی و نقش آن در معرفت شناسی ،عباس عارفی
 .5نگاهی انتقادي به معرفت شناسی جدید ،حسن عبدي
 .6آگاهی و گواهی ،علم کلی ،مهدي حائري یزدي
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خداشناسی در حكمت متعاليه
شناسه درس4031714 :

تعداد واحد2:

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :بررسی استداللی آراء در مباحث خداشناسی با رویکرد تطبیقی و اثبات دیدگاه حکمت متعالیه (از صدرا
تا دوره معاصر)
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و
 14نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

 oمفهوم و برهان پذیري خدا
 بررسی استداللی و مقایسه اي آرا و اثبات دیدگاه حكمت متعالیه در مسائلی مانند :مفهوم یا نامفهوم بودن خـدا ،نامحـدود
بودن خدا و محدودي قواي ادراکی انسان ،کیفیت انتزاع مفهوم از خدا ،مفهوم فلسفی خدا و تطبیق آن با کتاب و سنت ،و
امكان یا امتناع اثبات وجود خدا
 oراه هاي شناخت و اثبات وجود خدا
 بررسی استداللی و مقایسه اي آرا و اثبات دیدگاه حكمت متعالیه در مسائلی مانند :روش هاي علم به خداوند ،براهین
وجودمحور و مخلوقمحور ،و راه فطرت.
 oتوحید
 بررسی استداللی و مقایسه اي آرا و اثبات دیدگاه حكمت متعالیه در مسائلی مانند :نسبت صفات با ذات الهی ،توحید
ذاتی(مقایسه آن با تشكیک وجود) ،صفاتی و افعالی از دیدگاه متكلمان عرفا و حكمت متعالیه.
 oصفات خدا
 بررسی استداللی و مقایسه اي آرا و اثبات دیدگاه حكمت متعالیه در مسائلی مانند :مالك ذاتیت صفات ،علم پیشین ،علم به
معلومات ،و نسبت علم الهی با اختیار انسان از دیدگاه مشاء ،اشراق ،عرفان ،معتزله و صدرالمتألهین .همچنین ،بررسی
استداللی و مقایسه اي آرا و اثبات دیدگاه حكمت متعالیه در مسائلی مانند :معناشناسی و هستی شناسی اوصافی مانند:
قدرت ،حیات ،اراده ،عدالت ،حكمت ،عنایت و بررسی تطبیقی با کتاب و سنت.
 oفعل خداوند
 بررسی استداللی و مقایسه اي آرا و اثبات دیدگاه حكمت متعالیه در معنا ،منشأ ،هدفداري ،ویژگی ها ،عمومیت و مراتب
فعل خداوند (ما سوي اهلل) و بررسی حدوث و قدم عالم ،سریان عشق و محبت در نظام معالیل و چگونگی ربط شرور با خیر
مطلق.

رویكردهای حاکم و توضيحات:

 .1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه میشود استاد محترم متن خوانی و یا اکتفا بر بیان محتواي یک متن خاص نداشته باشد .ولی محور قرار دادن یـک مـتن
بال اشكال است.
روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
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منابع:

 .1الحكمه المتعالیه فی االسفار العقلیه األربعه ،الشواهد الربوبیه ،شرح اصول کافی ،شرح و تعلیقه بر الهیات شفا ،عرشیه ،المبدأ و
المعاد ،المشاعر ،اسرار اآلیات ،تفسیر القرآن کریم ،المظاهر االلهیه ،مجموعه رسائل فلسفی و مفاتیح الغیب ،صدر المتألهین
.2

شفا (الهیات) ،االشارات و التنبیهات ،المبدأ و المعاد ،ابن سینا

.3

فصوص الحكم ،فارابی

.4

تبیین براهین اثبات خدا ،تحریر تمهید القواعد ،آیت اهلل جوادي آملی

.5

اإللهیات ،آیت اهلل سبحانی

.6

در آمدي بر نظام حكمت صدرایی ،اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعی ،عبدالرسول عبودیت

.7

الرسائل التوحیدیه ،نهایه الحكمه ،عالمه طباطبایی

.8

عقل و اعتقاد دینی ،مایكل پترسون و دیگران

.9

فلسفه دین ،نورمن گیسلر
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نفس شناسی در حكمت متعاليه
شناسه درس4031712 :

تعداد واحد2:

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :بررسی استداللی مباحث تجرّد نفس ،حدوث و قدم نفس ،وحدت و کثرت نفوس ،قوای نفس ،حرکت
جوهری نفس و رابطه نفس و بدن از دیدگاه حکمت متعالیه (از صدرا تا دوره معاصر) با توجه به آیات و روایات
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و 14
نمره به امتحان کتبی اختصاص دارد.
سرفصل:

o

o
o

o

تعریف نفس
 بیان گونههاي تعریف درباره نفس (منطقی ،شرح االسمی و)..؛
 بیان و بررسی تعریفهاي مشهور از نفس (افالطون ،ارسطو ،مشائیان ،مالصدرا ،معاصرین)
انواع نفس
 نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی و نفس فلكی
تجرد نفس
 تعریف موجود مجرد و مادي با تاکید بر نظرات مالصدرا (به ویژه با توجه به نظر انتقادي مالصدرا درباره هیوالي
مشائی)؛
 بیان اجمالی دیدگاه متكلمین و مشائیان درباره تجرد نفس؛
 تبیین تفصیلی دیدگاه مالصدرا؛
 تبیین اقسام و تمایز گونههاي استدالل درباره نفس :ثبوت نفس؛ مغایرت نفس با بدن؛ تجرد نفس با تاکید بر نظر
مالصدرا در اسفار؛
 تبیین و بررسی استداللها بر تجرد نفس (به ویژه استداللهاي از طریق وحدت هویت نفس ،استحاله انطباع کبیر در
صغیر ،ادراك نفس).
حدوث و قدم نفس
 بیان دیدگاه هاي مختلف در حدوث و قدم نفس؛
 بررسی استداللها بر قدم نفس (اثبات از طریق تجرد؛ جاودانگی و قدم علت فاعلی نفس)؛
 بررسی استداللها بر حدوث نفس (اثبات از طریق حرکت نفس ،نیازمندي به قوا؛ تعطیل یا تناسخ؛ انحصار نوع مجرد در
فرد؛ امتناع حدوث استعداد در مجردات)؛
 دیدگاه آیات و روایات درباره حدوث یا قدم نفس( .آیات دال بر خلقت حضرت آدم ع؛ آیات دال بر میثاق و عهد؛ روایات
دال بر تقدم چند هزار ساله خلقت ارواح قبل از ابدان؛ اخوت میان ارواح؛ روایات ناظر به خلقت نوري پیامبر ص و ائمه
ع)
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o

o

o

o

وحدت و کثرت نفس
 تبیین و بررسی دیدگاه و ادله ابن سینا در وحدت نوعی نفوس (تجرد نفس؛ اتحاد آثار؛ وحدت حد تام؛ امتناع اجتماع
جنس و فصل)؛
 تبیین دیدگاه مالصدرا در وحدت و کثرت نوعی نفوس در حدوث و بقاء؛ ادله نقلی بر اختالف نوعی یا وحدت نفوس
قواي نفس
 تشریح گونههاي قوا بر اساس انواع نفس؛
 بیان اقسام قواي خادمه و مستخدمه در هر یک از نفوس؛
 بررسی دیدگاه ابن سینا و مالصدرا در تجرد یا مادیت قوا؛
 مراتب عقل عملی و نظري از منظر ابن سینا و صدرالمتألهین؛
 تبیین دیدگاه مالصدرا در وحدت قوا با نفس
حرکت جوهري نفس (پیدایش نفس)
 تبیین نحوه پیدایش و تكون نفس از منظر ابن سینا و مشائیان؛
 تبیین نقدهاي مالصدرا بر نظر مشائیان؛
 تبیین دیدگاه مالصدرا در نحوه تكون نفس (با توجه به نقدهاي معاصرین بر برخی مبانی مالصدرا).
نفس و بدن
 تعریف واژگان بدن (عنصري و برزخی) ،مزاج ،روح بخاري؛
 نقش بدن و مزاج در پیدایش و حدوث نفس؛ نحوه ترکیب نفس و بدن از نگاه مشائیان و مالصدرا؛
 نقش روح بخاري در رابطه نفس با بدن؛ نحوه ارتباط نفس با بدن (انطباع ،حلول ،صورت ،تدبیر و )..؛
 تبیین نقدهاي مالصدرا بر دیدگاه مشائیان؛
 تبیین دیدگاه مالصدرا در کیفیت ارتباط نفس با بدن.

متن پيشنهادی :االسفار االربعه ،صدرالمتألهین
رویكردهای حاکم و توضيحات:

 .1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه می شود استاد محترم متن خوانی و یا اکتفا بر بیان محتواي یک متن خاص نداشته باشد .ولی محور قرار دادن یک مـتن
بال اشكال است.
روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

.1
.2
.3
.4
.5

درباره نفس ،ارسطو
دوره آثار افالطون ،ج  1و ،4افالطون
نفس شفاء ،ابنسینا
االضحویه فی المعاد ،ابن سینا
النجاه ،ابن سینا
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 .6حكمه االشراق ،سهروردي
 .7اسفار ،ج  ،8صدرالمتألهین
 .8رسائل فلسفی مالصدرا ،صدرالمتألهین
 .9الشواهد الربوبیه ،صدرالمتألهین
 .10العرشیه ،صدرالمتألهین
 .11دروس معرفت نفس ،حسنزاده آملی
 .12سرح العیون فی شرح العیون ،حسنزاده آملی
 .13شرح جلد هشتم اسفار ،محمد تقی مصباح یزدي
 .14علم النفس فلسفی ،استاد غالمرضا فیاضی
 .15درآمدي به نظام حكمت صدرایی ،ج ،3استاد عبودیت
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معادشناسی در حكمت متعاليه
شناسه درس4031713 :

تعداد واحد2 :

نوع واحد :نظری

پيش نياز :نفس شناسی در حکمت متعالیه

هدف :بررسی استداللی مباحث معاد از جمله مرگ ،تناسخ ،معاد جسمانی و روحانی و انواع بدن از دیدگاه حکمت
متعالیه (از صدرا تا دوره معاصر) با توجه به آیات و روایات
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و  14نمره
به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

o

o

o

o

o

o

مرگ
 مفهوم شناسی مرگ
 تبیین و بررسی حقیقت مرگ (به ویژه از منظر ابنسینا و مالصدرا)
معاد جسمانی و روحانی و انواع بدن
 مفهوم شناسی معاد جسمانی و روحانی
 تبیین و بررسی دیدگاه هاي حكماي اسالمی در نحوه معاد (مانند :دیدگاه ابن سینا ،مالصدرا ،آقا علی حكیم ،مدرس زنوزي
و)...
سعادت و شقاوت نفس
 مفهوم شناسی سعادت و شقاوت
 تبیین و بررسی دیدگاهها درباره حقیقت سعادت (دیدگاه فارابی ،ابن سینا ،مالصدرا ،شهید مطهري ،عالمه طباطبایی ره،
استاد مصباح و )...
 بررسی دیدگاها درباره مصادیق سعادت (دیدگاه افالطون ،ارسطو ،اپیكور ،ابن سینا و مالصدرا)
بهشت و جهنم؛ لذت و الم نفس پس از مرگ
 رابطه اعمال با پاداش و جزاي اخروي (تجسم اعمال)
 تبیین حقانیت بهشت و جهنم
 کیفیت لذات و آالم در بهشت و جهنم از منظر مشائیان و حكمت متعالیه
 بررسی دیدگاه هاي مطرح راجع به حقیقت بهشت و جهنم
تناسخ
 اهمیت بحث تناسخ
 معانی تناسخ (ملكی و ملكوتی)
 اقسام تناسخ
 تبیین و بررسی دیدگاه ها و ادله درباره تناسخ نفس انسانی
جاودانگی نفس
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 تعریف خلود و جاودانگی
 انواع جاودانگی
 دیدگاه ها درباه خلود نفس
 بیان ادله و بررسی استداللها درباره خلود نفس از دیدگاه حكمت متعالیه با توجه به آیات و روایات
 oتكامل برزخی
 مفهوم شناسی تكامل و برزخ
 بررسی دیدگاه ها درباره امكان یا استحاله حرکت در مجردات
 تبیین و بررسی دیدگاه مشائیان پیرامون تكامل نفس در برزخ
 تبیین و بررسی دیدگاه مالصدرا پیرامون تكامل نفس در برزخ
 تبیین امكان تكامل برزخی بر پایه مبانی حكمت متعالیه
متن پيشنهادی :االسفار االربعه ،صدرالمتألهین
رویكردهای حاکم و توضيحات:

 .1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه می شود استاد محترم متن خوانی و یا اکتفا بر بیان محتواي یک متن خاص نداشته باشد .ولی محور قرار دادن یک مـتن
بال اشكال است.
روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

درباره نفس ،ارسطو
دوره آثار افالطون ،ج  1و ،4افالطون
نفس شفاء ،ابنسینا
االضحویه فی المعاد ،ابن سینا
النجاه ،ابن سینا
حكمه االشراق ،سهروردي
اسفار ،ج  ،8صدرالمتألهین
رسائل فلسفی مالصدرا ،صدرالمتألهین
الشواهد الربوبیه ،صدرالمتألهین
العرشیه ،صدرالمتألهین
دروس معرفت نفس ،حسنزاده آملی
سرح العیون فی شرح العیون ،حسنزاده آملی
شرح جلد هشتم اسفار ،محمدتقی مصباحیزدي
علم النفس فلسفی ،استاد غالمرضا فیاضی
درآمدي به نظام حكمت صدرایی ،ج ،3استاد عبودیت
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فلسفه دین در حكمت متعاليه
شناسه درس4031711 :

تعداد واحد2:

نوع واحد :نظری

پيش نياز :ندارد

هدف :بررسی استداللی آراء درمباحث فلسفه دین با رویکرد تطبیقی و اثبات دیدگاه متعالیه (از صدرا تا دوره معاصر)
ارزشيابی 3 :نمره به فعالیتهای کالسی 3 ،نمره به فعالیتهای تکمیلی (تحقیق یا سمینار به انتخاب استاد) و  14نمره
به امتحان کتبی اختصاص دارد.

سرفصل:

 oتعریف دین
 ضرورت بحث از تعریف دین
 دین در قرآن و روایات
 تعاریف لغوي و اصطالحی دین در غرب و اسالم (تعاریف کارکردگرایانه ،روانشناختی ،اخالقگرایانه،
غایتگرایانه و )...
 ارکان دین
 oمنشأ دین
 عوامل پیدایش دین و تداوم آن :نیازهاي اجتماعی (نظریه دورکیم) ،نیازهاي روانی (نظریه فروید و یونگ)،
ویژگیهاي دوره تاریخی (نظریه مارکس) ،فطري بودن دین
 انگیزههاي پیدایش دین :ترس از حوادث طبیعی ،ناآگاهی از علل علل واقعی پدیدهها ،عقدههاي روانی ،از خود
بیگانگی ،تمایل به حفظ انسجام اجتماعی ،وحی و عقل و فطرت و ...
 oقلمرو دین
 ضرورت بحث از قلمرو دین و کارایی آن در عرصههاي فردي و اجتماعی و بینشی و گرایشی
 روش تعیین قلمرو دین
 گسترة دین از دیدگاه متفكران اسالمی و غربی
 نظریة قلمرو حداکثرى دین
 نظریة قلمرو حداقلى دین
 نظریة قلمرو اعتدالى دین
 oاثباتپذیري وجود خداوند
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 تعریفپذیري یا تعریفناپذیري خداوند
 راههاي اثبات خداوند
 ادله اثبات وجود خدا (ادله وجودشناختی ـ ادله جهانشناختی شامل برهان حرکت ،برهان حدوث ،برهان امكان و
 وجوب و  ...ـ ادله غایتشناختی ـ ادله صدیقین)
 نقد ادله اثبات وجود خدا
 ادله نفی وجود خدا
 oحقیقت وحی
 چیستی وحی و انواع آن و دیدگاههاي متفكران غربی و اسالمی درباره آن
 کاربرد واژه وحی در قرآن و روایات
 تفاوت وحی و الهام
 ویژگیهاي وحی (حضوري یا حصولی بودن وحی ،معرفتبخشی وحی ،خطاناپذیري و واقعنمایی وحی،
 مصونیت از اختالف و تناقض ،دخالت نداشتن بشر در وحی و )...
 تفاوت وحی با سخنان دریافتکننده آن
 ویژگیهاي دریافتکننده وحی
 تفاوت وحی و مكاشفه
 بررسی مفهوم تجربه دینی و انواع آن
 رابطه وحی و تجربه دینی
 نقد و بررسی نظریه بسط تجربه نبوي
 oعقل و دین
 مسأله عقل و دین
 ماهیت عقل و اعتبار آن از دیدگاه متفكران اسالمی و غربی
 ماهیت ایمان و مؤلفههاي آن
 رابطه عقل و ایمان
 ایمانگرایی(حداکثري -معتدل)
 عقلگرایی معتدل
 عقلگرایی حداکثري
 نقش عقل در موجهسازي گزارههاي دینی (عقالنیت دین)
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 چگونگی حل تعارضات ظاهري میان عقل و دین
 oعلم و دین
 مسأله علم و دین :بررسی تاریخی مسأله در غرب و در کشورهاي اسالمی ،ویژگیهاي علوم تجربی ،دیدگاه
اسالم درباره علوم تجربی ،تأثیر و تأثرهاي علم و دین در قرون وسطی و رنسانس و عصر جدید و دوران معاصر
در غرب و نیز اسالم ،زبانهاي علم و دین ،روشهاي علم و روشهاي دین ،نقش علم در موجهسازي
گزارههاي دینی (عقالنیت دین) ،چگونگی حل تعارضات ظاهري میان علم و دین ،رابطه میان علوم انسانی و دین
رویكردهای حاکم و توضيحات:

 .1شایان ذکر است ذیل هر عنوان فقط عناوین زیر مجموعه تدریس شود.
 .2توصیه می شود استاد محترم متن خوانی و یا اکتفا بر بیان محتواي یک متن خاص نداشته باشد .ولی محور قرار دادن یک مـتن
بال اشكال است.

روش تدریس :تلفیقی(سخنرانی و پرسش و پاسخ)
منابع:

 .1عقل و اعتقاد دینی ،ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی
 .2جستارهایی در کالم جدید ،جمعی از نویسندگان
 .3فلسفه دین ،حسین زاده
 .4انتظار بشر از دین ،عبداهلل نصري
 .5دین شناسی ،آیت اهلل جوادي آملی
 .6براهین اثبات وجود خدا ،آیت اهلل جوادي آملی
 .7براهین اثبات وجود خدا ،حمیدرضا شاکرین
 .8خدا و مسأله شر ،محمدحسن قدردان قراملكی
 .9کاوش هاي عقل نظري ،مهدي حائري یزدي
 .10فلسفه دین ،جان هیک
 .11فلسفه دین ،کسلر
 .12هرمنوتیک ،احمد واعظی
 .13زبان دین ،ابوالفضل ساجدي
 .14هندسه معرفتی کالم جدید ،احدفرامرز قراملكی
 .15مدخل مسائل جدید در علم کالم ،جعفر سبحانی
 .16درآمدي بر کالم جدید ،هادي صادقی
 .17کالم جدید در گذر اندیشه ها ،علی اوجبی
 .18باورهاي دینی ،موسسه امام خمینی
 .19کالم جدید ،عبدالحسین خسروپناه
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 .20انتظار بشر از دین ،آیت اهلل جوادي آملی
 .21فلسفه دین ،ترجمه :محمد محمدرضایی
 .22فلسفه دین ،ترجمه :ملیحه صابري
 .23گستره شریعت ،عبدالحسین خسروپناه
 .24نظریه ایمان در کتاب و سنت ،محسن جوادي
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